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ABSTRACT 
Objective: The horizontal expansion of cities in the country over the past few decades has 
been challenged by the destruction of a large area of agricultural land and natural capital 
of cities to achieve a sustainable form of urban development. The infill development 
theory, which is the ten principles of smart growth, is consistent with the goals of 
development. According to this approach, inefficient and inefficient lands are recognized 
as a mechanism for realizing the infill development policies of the city. Therefore, if it 
occurs in a dispersed biological environment, that is, an excess of physical, residential, 
occupied or suburban needs, it can be concluded that in the city spaces are abandoned, 
abandoned and inefficient. Planning to use these components is important.

Methods:.spaces are abandoned, abandoned and inefficient. Planning to use these 

components is important. In this research, the study of the status of urban areas of Shahin-
Shahr in terms of development, with emphasis on housing characteristics and related 
indicators, is the level of enjoyment. In order to investigate the relationship between 
variables, AMOS software and structural equation analysis 

Results: were used to show that urban development plans and future housing in all aspects 
of environmental, economic, social, physical, except factor access The main development 
is the city's physical form. Then we used the Antropi and VIKOR techniques for weighing 
and ranking the areas. 

Conclusion: The results of the technique showed that the urban areas were ranked in the 

first rank according to the research indicators and in terms of infill development, Ferdosi 
district and Goldis child district. 
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  1و bحميدرضا وارثي  ، aاكبريعطيه علي
  
a ،ايران دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان  
b استاد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران  

    چكيده
هاي و سرمايه گسترش افقي شهرها در چند دهه اخير در كشور با تخريب سطح وسيعي از اراضي كشاورزيتبيين موضوع: 

گانه شده است. نظريه توسعه دروني كه از اصول دهطبيعي شهرها، در دستيابي به شكلي پايدار از كالبد شهر با چالش مواجه 
باشد، در راستاي اهداف توسعه پايداراست. به موجب اين رويكرد اراضي باير و ناكارآمد به عنوان سازوكار تحقق رشد هوشمند مي

يعني مازاد  ق بيافتدزيستي پراكنده روي كالبدي اتفا باشد. بنابراين چنانچه در يك محدودهسياست هاي توسعة دروني شهر مي
توان به اين نتيجه رسيد كه درون شهر فضاهاي بال استفاده، رها شده و بر نياز كالبدي، جمعيت ساكن، فضا اشغال گردد مي

  كند.ها اهميت پيدا ميناكار آمد و فرسوده وجود دارند كه برنامه ريزي جهت استفاده مناسب از آن
ي هاهاي مسكن، شاخصنواحي شاهين شهر از لحاظ توسعه با تأكيد بر ويژگي در اين پژوهش هدف، بررسي وضعيت روش:

و روش معادالت ساختاري  AMOSباشد. جهت بررسي روابط بين متغييرها، با نرم افزار مرتبط با آن و ميزان برخورداري مي
  مورد تجزيه قرارگرفت .

محيطي، اقتصادي، اجتماعي، كالبدي ر آينده در تمام ابعاد زيستهاي توسعه شهر و ايجاد مسكن دنتايج نشان داد طرح ها:يافته
بندي جهت وزن دهي و رتبهVIKORو  Antropiگسترش كالبدي شهر است.سپس با تكنيك به جز بعد دسترسي، عامل اصلي

  نواحي استفاده شد.
ه ظ توسعة دروني، به ترتيب ناحيهاي پژوهش و به لحاشهري از نظر شاخصنتايج تكنيك ويكور نشان داد كه نواحي: نتايج

  و ناحيه گلديس در رتبه آخر قرار گرفته است. فردوسي در رتبه اول برخورداري

  شهر.توسعه، توسعة شهري، توسعه دروني، مسكن، شاهين ها:كليدواژه
  

  31/06/1398انتشار آنالين:            19/12/1397پذيرش:             07/12/1397 بازنگري:           15/08/1397دريافت: 
  

 شهر).بررسي و تحليل توسعة درون زا در نواحي شهري (مطالعة موردي: شاهين). 1398( حميدرضا، يثوار؛ عطيه، اكبريعلياستناد: 
  .173-157)، 1( 6دوفصلنامة جغرافياي اجتماعي شهري، 
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  مقدمه
ت هايي استعادل پذيرش عدمو  كنيم، جهاني شهري است كه نتيجه آن دوري از محيط طبيعيميآن زندگي  جهاني كه ما در

 چگونگي كاربري زمين، در پيوستگي با روند تاريخ تحول در اين ميان گيرد.ي شهري نشأت ميهافضابا  هاكه از روابط ناموزون انسان
ها به ند كه شهر، منظروسيماي خود را در طي زمان درارتباط با آنشهروتغييرات فضاي ساخته شده با كالبد شهر، از عواملي هست

  ). 218: 1397وهمكاران،(كريمي آورددست مي
گردد كه به عنوان يك فاكتور اصلي توليد و از عناصر زمين به عنوان يك نياز اساسي در جوامع شهري و روستايي محسوب مي

راي ها براي استفاده بهينه از زمين بكند. اين نيازها و رقابتمعه ايفاي نقش مياقتصادي هر كشور و هر جا –حياتي توسعه اجتماعي
روري و سكونت را ض زمين جهت توسعه موزون عملكردهاي شهري و كنترل ريزي صحيح و درستهاي مختلف نياز به برنامهاستفاده

  ). 343: 2005ساخته است (جيبوي،
ها و شرايط جديدي در ساختار و عملكرد شهرها ت و مهاجرت، باعث ظهور ويژگيرشد روزافزون شهرها متأثر از رشد جمعي

هاي اقتصادي، اجتماعي و ). با توسعه وگسترش شهرنشيني، شهرها، نقطه اتصال فعاليت 237: 2015است (آچمد وهمكاران،شده
رتيب است. بدين تجتماعي و فرهنگي گرديدهها، محل عرضه خدمات ااست. در شهر بازار كار، بستر پيدايي فناوريفرهنگي گرديده

شهر فقط جنبه ايجاد مسكن نبوده، بلكه تأمين خدمات شهري و ارائه فضاهاي اشتغال و گذران اوقات فراغت از ضروريات اصلي در 
يشتر شدن زمين، باي تر و سرمايهروز حساسهاي انسان، مسأله زمين روزبهباشد و با نياز به زمين جهت تأمين نيازمنديشهرها مي

  ).146: 2004است (لئووهمكاران،مورد توجه قرار گرفته
هاي اقتصادي شهرها را به دنبال خواهد داشت. توسعه به پيرامون شهري نه جويي  هزينهو صرفه افزايي سرزندگي، تنوعميان 

وسعة هاي تاندازي تأسيسات زيربنايي شهر، هزينهراه تنها هزينه باالي آماده سازي اراضي شهري را به دنبال دارد، بلكه ايجاد و 
هاي ناچيزي براي توسعه يا توسعه مجدد آماده هاي موجود در شهري با هزينهدرحاليست كه پتانسيلكند.اينرا دو چندان مي شهري

ترتيب توسعه  گردد.به اينيگردد و تأسيسات زير بنايي موجود با توجه به ميزان افزايش جمعيت و تراكم ساختماني تقويت مسازي مي
و هم در  ميان افزا عالوه برساماندهي توسعة شهري و هدايت شهر به سمت رشد هوشمند و حفظ منابع زيست محيطي در درون

). شهرها در واقع 93: 1397جويي اقتصادي زمين را به دنبال خواهد داشت (رحيمي،وري استفاده از زمين صرفهپيرامون شهرها، بهره
توان آن ها را به موجودات زنده شبيه دانست كه همواره در سير تكامل خود، سيكل حيات هاي اجتماعي پويايي هستند كه مينهاد

نشانگر  يابند.تجديد مكرر اين سيكلمي كنند، بزرگ شده و تكاملآيند، رشد ميگذارند، به وجود ميفيزيكي خود را پشت سر مي
 گانة توسعهسه هاياز سياست يكي ). سياست توسعة درونزا160: 1392و همكاران، (رضوانيفضاي كالبدي شهري است  پويايي

تر شود. توسعة دروني شهر با توجه به اين كه در بسكه دركنار دو سياست توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته مطرح ميشهري است 
پذيرد، موضوعي چند وجهي است كه نه فقط يك كار ورت ميهاي همسايگي صشهر موجود و با حضور ساكنان و شهروندان و واحد

). هر يك 12: 1396محيطي است (محمدي،فيزيكي و شهرسازي است بلكه داراي ابعاد قوي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست
 شهري، پاسخگوييهاي توسعة ها ، معايب يا مزاياي خاص خود بودند اما وجه مشترك تمامي شاخصاز اشكال توسعه داراي ويژگي

هاي جديد در هاي اخير با ظهور انگارهقاعدة شهرها بوده است.در سالرويه و بيبه توسعة روزافزون شهرها و جلوگيري از رشد بي
  ).69: 1391است (شيعه،علوم مختلف سياسي، اقتصادي و محيطي، رشدوتوسعه شهرها به صورت هوشمند مورد توجه قرار گرفته

ه هاي فرهنگي واجتماعي و... بنوساز و مهندسي شهرشاهين شهر، واحدهاي صنعتي و توليدي متعدد، ويژگي با توجه به بافت
شهر به سرعت رو به افزايش است. به صورتي ويژه مهاجرپذيري و ساخت و سازهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك، جمعيت شاهين

ي رويه و شتابان و ناموزون كالبدي يكون برسد. براين اساس گسترش بيبه نيم ميلي 1400گردد جمعيت آن تا سال كه پيش بيني مي
از عوامل اصلي در بروز مسائل شهري است. اين پژوهش تالش بر اين است تا با مستند سازي و بررسي وضعيت دروني شهر و 

اي ه كي از مهم ترين فرصتكاربري اراضي آن بتوان سياست هاي كارآمدتري را اتخاذ نمود. توسعه مجدد اراضي درون شهري ي
شهر به شاهينذارد. گتوسعة دروني است كه عالوه بر كيفيت بخشي به بخش دروني شاهين شهر بر بافت پيراموني شهر نيز تاثير مي

در كه  باشدايران مي ترين شهر از شهرهاي جديد و از نوع شهرهاي اقماري احداث شـده، قبـل از انقـالب اسـالميعنوان مهم
تاسيس و اقدام به احداث  شـهر راتعدادي از عمده مالكان صاحب زمين در بخش ميمه و برخوار، سازمان عمـران شـاهين 1350سال
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هكتار واقع  12000شهر با سطح اوليهنمايند. اراضي انتخاب شده جهت احداث شاهينشهر و مبادرت به توليد واحدهاي مسكوني مي
ان و در اراضـي كشـاورزي اميرآبـاد، گرگـاب، جعفرآبـاد و حاجي آباد از توابع بخش برخوار شروع كيلومتري شمال شهر اصـفه 20در
نفر در افق طرح  200000شهر توسط شركت ويليامسون تهيه و براسـاس اين طرح جهت اسكان گردد. طرح و مطالعات شاهينمي

  ).192: 1391(زياري، استپيش بيني گرديده
 صفهان وا طقه به مسكن و ازدياد سريع جمعيت و عدم امكان سكونت آنها در مراكز جمعيتي مخصوصانيازهاي روزافزون من

سياسي موجب گرديد كه با شروع اقدامات اوليه، جمعيت فراواني به شهر جديد متمايل گردند، كه در اين ميان  -مالحضات نظامي
وري كه در است، به ط اي داشتههليكوپتر تاثير قابل مالحظه نقش صنايع نظامي و قيمت نازل مسكن براي كاركنان گرومن و بل

يام هاي اوليه ويلشهر و بر اساس طرحتعداد زيادي واحد مسكوني جديد در قسمت هاي اوليه شاهين هاي اوليه (قبل از انقالب)،سال
اصلي  دينبكه همين طرح استخوان وددرصد از مساكن ساخته شده متعلق به صنايع نظامي ايران ب 32گردد كه حدود سون تهيه مي

 ). 7: 1369طرح توسعه و عمران، دهد(شهر را تشكيل مي

درباره روند توسعه و گسترش شاهين شهر بايد گفت، از آنجا كه بوجود آمدن اين شهر با طرح و برنامه از پيش تعيين شده 
باشد. عمده سطوح معابر و استخوان تة اصلي شهري مياست، به يك تعبير فاقد هسته مركزي (تاريخي) ولي داراي چند راسبوده

و »هامنطقه كاخ«در قسمت بلوار ژاندارمري شهر فعلي معروف به  اياست. ابتدا منطقهبوجود آمده 1355بندي شهر پيش از سال 
چوبي محل اسكان هاي كه اولي محل سكونت مالكين و سهامداران و خانه رددگاحداث مي »هاي چوبي خانه«قسمتي به نام 

هاي شهري كه با انديشة هوشمندانه و حمايت. استشهر بودهسازندگان شاهين و هاي شاغل در كمپاني، بل، گرومن، نواسيييآمريكا
است (طرح توسعه و عمران، ديدهخود  دربطنوخراشهاي عميقيدهه از طول عمر خود، ضايعات 4گردد پس از همه جانبه متولد مي

1392 :13( .  
شهر و رشد آن مورد بررسي قرار گرفته و به بازيابي در اين پژوهش مراحل تغييرات و تحوالت و همچنين گسترش افقي شاهين

ه اند مي پردازد و در ادامهاي ناكارآمد تبديل شدهاند و به زمينهايي كه قبال مورد استفاده قرار گرفتههاي رها شده و يا زمينزمين
سكن مورد شهر با تاكيد بر مو بالقوه در جهت دستيابي به توسعه دروني شهر شاهين هاي بالفعلها و پتانسيلتالش شده تا زمينه

باشد. به اين ترتيب اهداف پژوهش حاضر عبارت است ها ميتحقيق قرار گيرد كه همين امر سبب تمايز اين پژوهش با ديگر پژوهش
  شهر از نظر توسعة شهري.ر؛ بررسي توان و رتبه  نواحي شهر شاهينشهاز: بررسي الگو و ابعاد توسعة شهر شاهين

  پيشينة نظري
جايي مراكز توليدي(تبديل شهر مصرف كننده به شهر توليد كننده انقالب صنعتي و تحوالت ناشي از آن كه منجر به جابه

ي ترش شهرها را درابعاد مختلف اجتماعوحركت مهاجرين روستايي به شهرها شد و زمينه رشد و گسمحصوالت صنعتي)،تمركزصنايع
ها آورد و هر روز بر دامنه مشكالت شهري به دليل عدم تناسب بين رشد جمعيت و تدارك امكانات و زيرساختو اقتصادي فراهم

  ). 20: 1396و همكاران،  افزوده شده و تغييرات كمي و كيفي زيادي در شهرها به وجود آورده است (فني
 ن كافيمسك تأمين راستا اين در. دارند حومه سمت به شهر مراكز از پيوسته ها، گسترشيانسان اجتماع كانون عنوان به شهرها

 لّطمس رشد شهري. است بوده توسعه حال در كشورها در تزايد به رو جمعيت چالش، براي مهمترين عنوان به همواره قبول قابل و
 در حولو تغيير و ت توسعه. داشت همراه به را محيطي زيست و اجتماعي، اقتصادي نامطلوب پيامدهاي افقي شكل به بيستم قرن

 استاير در را و تحوالت تغيير توانمي هاييشاخص از استفاده با و مناسب ريزيبرنامه يك با اما ناپذيراست اجتناب امري شهرها
هاي خالي يا ساخته شده موجود درون نواحي شهري قسمت).توسعه درونزا فرايند توسعه 11: 1396برد (محمدي، پيش درونزا توسعة

ته شود كه توسط اراضي توسعه يافاست. ميان افزاي شهري به توسعه جديد در اراضي خالي يا توسعه نيافته درون شهرگفته مي
 زيست، محققانن محيطها، جوامع، طرفداراهاي رها شده اخيراً تبديل به كانون توجه دولت).زمين1: 2012است (كوپر،محصور شده
).يك گام مهم و اساسي جهت ترويج تجديد حيات شهري ،احياي 187: 2015است (ژوا و همكاران،سراسرجهان شده و دانشمندان

 ها معموال در مناطقيشود. اين زمينهاي رها شده شناخته مياراضي با كاربرد منسوخ ، خالي و اغلب آلوده است كه به عنوان زمين
: 2012اند قراردارند (كريس چوا، هاي كار و ديگر امكاناتي كه قبال مكان گزيني شدههاي اساسي ،محلكه در آن زير ساختاز شهر 

187.(  
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 سعهتو اين. دارد شهري درونِ ناحية در هافروشي خرده و اشتغال و ساز واحدهاي مسكوني، مراكز برساخت تأكيد درونزا، توسعة
توسعة  -4 نوسازي و توانبخشي -3متروكه؛  هاياز مكان مجدد استفادة -2خالي؛ نواحي ساختن در -1 :نوع باشد چندين تواند مي

  ). 1: 2003مكان هاي موجود (ويلر،
 امعشده جو ساخته نواحي درون و متروكة خالي هايو در زمين گذاريسرمايه داراولويت جديد در مناطق توسعة توسعة درونزا به

).مركز 4: 2001هست (كينيتز، نيز نواحي اين گونه در زمين قطعات مجدد براحيا و توسعة توسعة درونزا حال، تأكيد عين موجوداست.در
 شهري وجودم نواحي بال استفاده داخل يا و خالي اراضي در شهري توسعة را فرايند توسعةدروني واشنگتن، توسعة شهري و تحقيقات

د دارند. خو شهري محدودة در داخل را خالي فضاهاي شهري چنين نواحي بيشتر است معتقد همچنين و اندايجاد شده قبالً كه داندمي
 بزس نواحي و شهري نيافته پيرامون توسعه هايشهر در زمين ازگسترشبراي جلوگيري عملي شهري، راهكاري درونزاي توسعة

از  است (آژانس حفاظت حيات شهري تجديدكنندة نوعي و به است شهري مناطق داخل متروكة و خالي هايتوسعة زمين و روستايي
  ).2: 1999محيط زيست، 

 دهش رها و خالي هايدر زمين شهري توسعة و رشد واقع در درونزا است، توسعةكرده ارائه آمريكا ريزانبرنامه جامعة كه تعريفي
 ).  356: 2006ديچ، افتد (سنهاي گوناگون اتفاق ميشهردرقالب داخل شده ساخته نواحي در صورت غير اين شهراست؛ و در داخل

 يمنيا مخاطرات كاهش جهت ها، عاملي درشهرداري مالياتي مبناي اي، گسترشحيات محله تجديدمشوقِ به عنوان توسعةدروني
هوشمند،  توسعة مانند درونزا، به توسعة ). در44-45: 1391كند (حيدري، سليماني،عمل مي شده رها اراضي آثار منفي كنندة خنثي و

 هاي).راهبرد5: 2001دارد (كيتنز، فرايند اين در اينقش عمده هابافت اين گونه از حمايت و شودمي محافظت تاريخي هاي از بافت
با  مراهه راهبرد اين. گرددمي و سالم امن و جديد، جذاب، مناسب همسايگي واحدهاي يا هامحله ايجاد منجر به هوشمند رشد

 ؛ احداثمختلط انداز: عملكردهايعبارت هوشمند رشداساسي  طوركلي اجزاي انگيزد. بهمي بر نيز را اقتصادي محيط،رشد از محافظت
 مكان؛ نگهداري ازادراكي  با جذاب جوامع صفات مشخصة محور؛ پروراندن پياده واحدهاي يا هامحله پرتراكم؛ ايجاد هايساختمان

 براي سازي ونقل؛ زمينهحمل متعدد هايگزينه آوردن حياتي؛ فراهم مناطق محيطي و طبيعي هايكشاورزي، زيبايي باز از فضاهاي
رشد  راينددر ف تصميم گيري در در مشاركت هاي ذينفعو گروه جوامع و تشويق مؤثر در توسعه و عاقالنه، عادالنه هايگيري تصميم

  ).5: 2006هوشمند (هيبرلر، 
 با اما. شودمي محسوب غالب شهر رشد افقي رشد ايران شهرهاي در به ويژه توسعه حال در كشورهاي شهرهاي اكثر در امروزه

 رو يگريد سمت توسعة شهر، به و رشد نمايد، جريانتحميل مي شهرها بر توسعه نوع اين كه كالني هايهزينه و مشكالت به توجه
 مورد دتش به استشده شناخته دروني توسعه به كه توسعه اين. كندمي ايجاد شهر يو توسعه رشد تاريخ در تحول نوعي كه نهاده

. تاسگرفته مطرح است، قرار جديتر به طور آنها در افقي توسعه هايمحدوديت كه شهرهايي در به ويژه مسئولين و اقبال مردم
 يداتتمه نتيجه شهر مركزي بافت نوسازي و سازيبه به توجه. دارد قرار شهرها فرسوده بافت دروني، در توسعة عملكردي محدوده
 اني، شبكهمك فضا، موقعيت اقتصادي،كاربرد شهرها، ازبخش اين در فضا محتواي كاركردي ناهمگوني و كالبدي فرسودگي از برآمده

مكاني، ارتباطي،  مزيت )اقتصادي هايفرصت به توجه آن كنار در و بحران با برخورد در شهري مديريت و توان محدود(ارتباطي
  ).    3: 1388انكارناپذيراست (توكلي نيا و محمدي،  ضرورتي شهر جديد نيازهاي به پاسخ در شهر مركزي بافت در تجاري
 رهاياست. دركشو امالك قبلي كاربري به مربوط دارد يافتهتوسعه كشورهاي با ايران در توسعه اين كه هاييتفاوت جمله از
 همراه هب را زيست محيطي خطرات و هاآلودگي انواع خود با كه است صنعتي به كاربري مربوط رها شده امالك اكثر يافتهتوسعه
 كه امالكي است مطلوب ظرفيت از استفاده و وريبهره ارتقاء به مربوط ايران توسعة دروني كشور نظير در كشوري اما. استآورده
 ستفادها حداقل داراي يا و نداشته كاربري متناسب يا و بوده متروك است ممكن امالك اين. دارند قرار شهر مركزي بافت در بيشتر

 راهكارهايي ملهج از اراضي نوع اين كاربري تغيير جمعيتي) و و تراكم(ساختماني افزايش سياست. باشد موجود هايتوانايي و امكانات از
 ركزو م قلب عنوان به امروزه شهر دروني توسعة برد. سياست بهره آن از شهر دروني توسعة به جهت رسيدن در توانمي كه است

بود،  هكار گرفت به انگلستان كه دولت اقدامي در توانمي امر را اين از اينمونه. شوندمحسوب مي اروپا در شهري زمين هايسياست
 قبالً كه مناطقي در بايد انگليس در جديد هايخانه همة درصد از 60، 2008سال  تا كه بود كرده مقرر انگلستان دولت. كرد مشاهده

  ).211: 2002است، ساخته شوند (آدامز و واتكينز، شده سازي ساختمان آنها در
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 در .پذيردمي موجود صورت همسايگي واحدهاي و حضور ساكنان، شهروندان بر تكيه با و موجود شهر بستر بر توسعة دروني
هاي فتسياست با اين در. است در داخل بافت موجود درونزا و عمودي صورت پراكنده، به و افقي به جاي شهر؛ گسترش توسعة دروني

روزمرة  زندگي با و يافته شهري كاربري شدة رها و باير گردند، اراضيمي و نوسازي احيا، بهسازي شهري ناكارآمد و قديمي، فرسوده
 ايدارپ به شكلي رسيدن و شهر هوشمند تحقق رشد براي ايعنوان وسيله به درون از رشد شهر مجموع در. خورندپيوندمي شهروندان

 ).            9: 1391گيرد (پريزادي، هاي گسترده مورد تاكيد قرار مي حومه مقابل نقطة كالبد شهر، در از

  پيشينة عملي
  توان به موارد زير اشاره كرد:در زمينه پيشينة عملي مرتبط با اين پژوهش مي

هاي و ادبيات اقتصادي در مورد فوايد احتمالي و هزينه ريزي) در پژوهشي به بررسي مباحث برنامه2010وكيت والي (كانلمك
هاي هاي شهري در كاهش هزينهاست. اين دو بر تاثير افزايش تراكم زمينهاي ارتقاء آن پرداختهتوسعة دروني و تاثير سياست

اند و همچنين به استفاده فشرده و مختلط از كاربري ها در شهرها توصيه ها تاكيد كردهتاسيسات شهري براي ساكنان شهر
  اند.كرده

هاي بهسازي و نوسازي شهري به ) در پژوهشي به ارزيابي اهميت و جايگاه مشاركت مردم در موفقيت طرح1388آييني (
هايي چون خريد تضميني واحدهاي گيرد كه با راهكاره ميهاي دروني شهر پرداخته است. در پايان مقاله نتيجعنوان يكي از راه

هاي اجرايي و مسئول به خدمات زيربنايي هاي مالي و فني، الزام دستگاهو بهسازي توسط دولت، ارائه كمكحاصل از نوسازي 
رسوده ينه تحرك در بافت فايي، وقفي و... مي توان زمو روبنايي به واحدهاي موردنظر، تعيين تكليف امالك مجهول المالك، ورثه

  به عنوان مسير آتي توسعة دروني شهر را فراهم نمود. 
سنندج است و به اين نتيجه رسيده كه در شهر) به بررسي توسعة دروني با تأكيد بر مسكن شهر سنندج پرداخته1391پريزادي (

است كه چنانچه ها اكثراً در سه منطقه رخ دادهآنهاي مهر و تعاونيهاي اخير مسكنو سازهاي جديد و واگذاري بسياري از ساخت
و مشكالت  و تجهيزاتي آن تأمين نشود فارغ از مسائل ناامني هاي مسكوني نيازهاي خدماتيو همگام با توسعه ترين زماندر كوتاه
  محيطي به يك مسأله حاد شهري تبديل خواهد شد.  زيست

ان است. و در پايروي شهر بروجرد و وضعيت توسعة دروني آن پرداخته راكنده) در پژوهشي به بررسي پ1392وهمكار (شيخي
ت رويي كالبدي اتفاق بيافتد، يعني مازاد بر نياز كالبدي جمعيگيرد كه چنانچه در يك محدوده زيستي، پديده پراكندهنتيجه مي

سيد كه درون شهر، فضاهاي بال استفاده، رهاشده توان به اين نتيجه رها دست درازي گردد، ميساكن، فضا اشغال و يا به حومه
  هاي عمده توسعة دروني هستند وجود دارند. و ناكارآمد كه از مولفه

ها در شهر تهران هاي درون افزاي شهري و كار آمد بودن اين سياستاي به بررسي عرصه) در مقاله1396علي اكبري (
هاي كمي و ها و ظرفيتهاي دروني تهران ويژگياست كه اراضي و عرصهاست. نتايج حاصل از اين پژوهش مؤيد آن پرداخته

ظام انداز متفاوت، بلكه نها توأم با تنوع موضوعي و چشمكيفي الزم را براي سياست رشد درون افزا دارد و نه تنها وسعت عرصه
 نمايد. هاي درون افزاي شهري با سياست رشد درون افزا امكان پذير مياستقرار عرصه

ز هاي توسعه ميان افزا با استفاده اوارائة الگوي بهينه تخصيص ظرفيت) در پژوهشي به تببيين1397و همكاران (كريمي 
ع در و صناي هاي مزاحماست. آنها در پايان به اين نتيجه رسيدند كه استقرار كارگاهدر شهر شيراز پرداخته  ArcGISافزار نرم

هاي نظامي در محدوده شهر و مخصوصا در مراكز شرق و غرب و همچنين استقرار پادگان هايهاي موجود قسمتدرون بافت
هاي هوايي، صوتي و گسيختگي كالبدي و فضايي شهر هاي مزاحم، باعث ايجاد آلودگيشهري، انبارها و ديگر كاربري

  است. بدين ترتيب فرضيه هاي پژوهش در غالب زير عنوان شده است:گرديده
هر شهاي توسعه شهر و ايجاد مسكن در آينده، عامل اصلي گسترش كالبدي شاهينسد كه طرحربه نظر مي -

  است و سبب ايجاد فضاهاي ناكارآمد و رها شده و فرسوده است. 
 هاي توسعه از درون، تفاوت وجود دارد.شهر، به لحاظ قابليترسد بين مناطق شهر شاهينبه نظر مي -
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  قلمرو پژوهش
شهر در همسايگي شمالي شهراصفهان كيلومتر مربع و با مركزيت شاهين 66/5409شهر و ميمه با وسعتشهرستان شاهين

 32درجه و 45دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  51درجه و 34دقيقه تا  50درجه و  34قراردارد. اين شهرستان با طول جغرافيايي 
به استان مركزي، از شرق به كاشان، نطنز و برخوار، از جنوب به اصفهان و از دقيقه شمالي، از شمال  33درجه و 45دقيقه تا 

بخش،  2اين شهرستان داراي 1395شهر و گلپايگان محدود است. براساس تقسيمات كشوري درسال آباد، خمينيغرب به نجف
امه آماري شهرستان شاهين است (سالندرصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده7/4باشد ودهستان مي 4شهر و  6

  ).                                      16: 1395شهروميمه، 
گرينويچ قراردارد،  النهاردقيقه طول شرقي از نصف 34 درجه و 51 و دقيقه عرض شمالي 52 درجه و 32 شهر درشهر شاهين

متراست.  1600شهر از سطح دريا ت. بلندي شاهينمعتدله شمالي واقع شده اس به ديگر سخن اين شهر، در عرض متوسط منطقة
تهران  –كيلومتري شمال شهراصفهان و دركنار جاده پرتردد و با اهميت اصفهان  20 متر مربع در 127412اين شهر با وسعت 
  ). 477: 1381 قرار دارد (شفقي،

  
  )1397گان،موقعيت جغرافيايي شهر شاهين شهر در استان و شهرستان (ترسيم: نگارند -1شكل 

  شناسيها و روشداده
كاربردي به منظور شناخت تفاوت نواحي  -ايهاي توسعهتحقيق حاضر؛ از حيث نوع تحقيق براساس هدف در شمار پژوهش

باشد. روش تحليلي همبستگي و پيمايشي مي-شهر و روش انجام آن، با توجه به موضوع پژوهش و ماهيت آن توصيفيشهري شاهين
اس ها بر اساست. تعداد پرسشنامهامه و مشاهده و برداشت ميداني صورت گرفتهآوري اطالعات در اين پژوهش از طريق پرسشنجمع

پرسشنامه افزايش داده شد.  400پرسشنامه به دست آمد كه به منظور پايايي بيشتر پژوهش تعداد آن ها به  383فرمول كوكران 
باشد. همچنين به منظور نشان از پايايي پرسشنامه مي بيشتر بوده و 7/0به دست آمد كه از مقدار 945/0ميزان آلفاي كرونباخ برابر با 

اد گرديد استفاده شد. ابتدا ابعو شهرسازي تكميل پرسشنامه كه از متخصصان و نخبگان مسكن 35بندي از تعداد انجام تكنيك رتبه
ه از الت ساختاري با استفادبندي شدند. در اين پژوهش از تكنيك معادو دستههاي مورد بررسي در اين پژوهش شناسايي و شاخص
نتايج حاصل از تكنيك ويكور نيز با استفاده از  است.استفاده شده VIKOR بنديو همچنين از تكنيك رتبه AMOSنرم افزار 

هاي كاربردي در اين تحقيق براساس سنجش توسعه فيزيكي متغيرها و شاخص تريناست.مهمشده داده نشان  ArcGISافزارنرم
ها به صورت است. اين شاخصهاي مربوط به هر بعد آورده شدهتك شاخص) ابعاد و تك1باشد كه در جدول (بعد مي 5ميان افزا در 

  شدند. سخ دادهدرپرسشنامه مطرح و توسط شهروندان پابنديدسته
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  شاخص هاي مورد بررسي در پژوهش -1جدول
  شاخص ها  ابعاد  رديف

1 

  
Z 

زيست 
  محيطي

آب و هواي منطقه و محل زندگي، وضعيت زيست محيطي پاكيزگي و رعايت بهداشت 
و تميز بودن، فضاي سبز باز و مشترك، وضعيت سيستم جمع آوري و دفع زباله، 

  محل بازي و تفريح مخصوص كودكان گيري، زيبا سازي ووضعيت آفتاب

2 

 
 
D  

  دسترسي

دسترسي به محل كار، ميزان دسترسي به خدمات انتظامي و امنيتي، دسترسي عمومي 
به فضاهاي ورزشي، دسترسي به خدمات مورد نياز روزانه، دسترسي عمومي به 

ها،دسترسي مسكن به مراكز آموزشي و مدارس، دسترسي به فضاهاي سبز و پارك
  مراكز بهداشتي و درماني، دسترسي به حمل و نقل عمومي و اتوبوس

3  
K 

كالبدي و 
  زير بنايي

گيري از آن ، ساخت و ساز هاي گاز و امكان بهرهتراكم وجود آب، برق، وجود لوله
  هاي مركزي و بافت فرسوده،افزايش ساختمانياصولي و منظم معابر، احياء محدوده

4 

E  اقتصادي  
وري مصالح وساز و تعميرات اساسي،ميزان بهرههاي بانكي جهت ساختواماعطاي 

ل هاي تصرف مسكن مثمورد استفاده در توليد مسكن،ميزان كمك به تأمين هزينه
  اجاره، ميزان فروش زمين و زيربنا، صرفه اقتصادي ساخت و ساز در اراضي خالي

5 

 
 
 
 
Q  

  اجتماعي

هاي خالي و رها شده، تأثير در افزايش زمينهاي توسعه افقي و ايجاد مسكن طرح
طرح هاي توسعه افقي و ايجاد مسكن در گسترش كالبدي شهر، تمايل به سكونت در 
مساكن آپارتماني، وجود انبارهاي نفت و صنايع در داخل محدوده شهري در افزايش 

و رها شده دروني شهر،نقش شهرداري در ساخت و ساز در بخش  هاي خاليزمين
هاي مسكن در ميزان ساخت و ساز در زمين هاي خالي و ني شهر، نقش تعاونيدرو

  رها شده در بخش دروني شهر، قابليت هاي توسعه از درون در شهر
  )1397(مأخذ: نگارندگان،

  هايافته
 (AMOS)آزمون معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار آموس 

هاي توسعة شهر و ايجاد مسكن درآينده، عامل اصلي گسترش آيد كه طرحبه نظر مي« به منظور تحليل فرضيه اول پژوهش
افزار از مدل معادالت ساختاري با استفاده از نرم» شهراست و سبب ايجاد فضاهاي ناكارآمد و رها شده و فرسوده استكالبدي شاهين

دهد كه در اين بخش هاي طرح توسعه شهر را نشان مي)، مدل مفهومي مولفه2ته است. شكل (آموس مورد تحليل و بررسي قرار گرف
  به تحليل آن پرداخته شده است. 

  
  )1397(ترسيم: نگارندگان،طرح توسعه شهر هايمولفهمدل مفهومي  -2شكل
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 هاي مسير،گيري) است. در مدلدازههاي مسير(روابط ساختاري)وعامل تاييدي (روابط انمدل معادله ساختاري تركيبي از مدل

اضر هايي را تبيين كند در حالي كه متغيرهاي حاي از روابط يك سويه و دوسويه پديده يا پديدهكند تا با مجموعهپژوهشگر تالش مي
راساس ير بضرايب مسو  تر و يا معنادارتراستكند كه كدام مسير مهمتحليل مسير بيان مىدر مدل از نوع مشاهده شده هستند. 

ايي ههاي ساختاري ، مجموعه شاخصهاي تحليلد. بخش مهمي از نتايج و خروجيشواسبه مىحرسيون مرگضريب استاندارد شده 
شده  هاي گردآوريهاي نظري تدوين شده با استفاده از دادههاي برازش، معيارهايي براي تأييد مدلهستند كه با عنوان كلي شاخص

  ).106: 1396ها عبارتند از برازش تطبيقي، مطلق و مقتصد (اميني و همكاران، ازاين شاخصشوند.. برخيمحسوب مي
گيري متغيرهاي تعريف شده و بررسي پارامترها در مدل كه جزئي از بحث تشخيص مدل براي تبيين پديده مورد پژوهش و اندازه

هاي هاي مدل پرداخت تا مشخص شود كه آيا دادهشاخص دهد، الزم است تا به بحث برآورد مدل و تحليلرا به خود اختصاص مي
ي مدل نظري تدوين شده هستند يا خير و درهر صورت نقاط قوت و ضعف مدل را دركداميك ازاجزاي درمجموع حمايت كنندهتجربي

  شود :                                      ميهاي تجربي، به صورت زير تعريف آن بايد جستجوكرد. آزمون فرضيه براي انتخاب بين مدل برازش شده و داده
0H مدل برازش شده  هاي تجربي=(مدل برازشي مناسب است) داده 

1H مدل برازش شده  ≠ هاي تجربي(مدل برازشي مناسب نيست) داده  
توان تاييد و مقدار آزمون مي - pآيد و بر مبناي مقدار سطح معناداري يا با توجه به نتايجي كه از مدل برازش شده بدست مي 

بزرگتر  α= 05/0مقدار آزمون از مقدار سطح معناداري  - pرا نتيجه گرفت. اگر» مدل برازشي مناسب است«يا رد اين فرضيه كه 
ها هاي تجربي تفاوت معناداري وجود ندارند و مدل برازشي براي دادهتوان نتيجه گرفت كه بين مدل برازش شده و دادهباشد مي
  شوند.           است.پس از تدوين نظري مدل، بايستي برازش مدل انجام شود كه اطالعات كلي و جزئيات مدل مربوط به آن ارائه ميمناسب

  هاي گسترش كالبدي شهر و طرح توسعه شهرلفهؤمهاي برازش مدل شاخص -2جدول 
 تفسير نتيجه مالك ميزان هاي برازششاخص

 مطلق

2CMIN= آزمون) ((آمارهdf (درجه آزادي 
711/0 

)1(
df  باالتر همراه

 كمتر 2با 

 برازش مطلوب

p-valueبرازش مطلوب 05/0بيشتر از   399/0 معناداري)(سطح 

GFI(شاخص نيكويي برازش)  برازش مطلوب 90/0بيشتر از  999/0 

AGFI 90/0بيشتر از  987/0 شده)(شاخص نيكويي برازش اصالح 
 برازش مطلوب

RMR ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي)
 مانده)باقي

005/0 

كمتر از 
قدرمطلق 

 چهار

 برازش مطلوب

تطبيقي

TLIبرازش مطلوب 90/0بيشتر از  1 لويس)-(شاخص توكر 

RFI(شاخص برازش نسبي)  برازش مطلوب 90/0بيشتر از  988/0 

CFI(شاخص برازش تطبيقي) برازش مطلوب 90/0بيشتر از   1 

NFIبرازش مطلوب 90/0بيشتر از  999/0  بونت)-(شاخص برازش هنجار شده بنتلر 

IFI(شاخص برازش افزايشي)  برازش مطلوب 90/0بيشتر از  1 

 مقتصد

RMSEA ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي)
 برآورد)

 05/0كمتر از   000/0
 برازش مطلوب

PNFI(شاخص برازش مقتصد هنجار شده) نامطلوببرازش 05/0بيشتر از   067/0 

  )1397(مأخذ: نگارندگان،
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) سطح معناداري 2هاي برازش مدل است. بر مبناي نتايج ارائه شده در جدول(براي بررسي كفايت مدل، تمركز بر روي شاخص
هاي تجربي تفاوت معناداري گيري شده و دادهاست. در نتيجه بين مدل اندازه α= 05/0) بيشتراز سطح معناداري 056/0مدل (

مطلوب) است. 3(كمتر از 71/0است. حاصل تقسيم آماره آزمون بر درجه آزادي برابر با ها مناسبوجودندارند و مدل برازشي براي داده
شهر و طرح توسعه هاي گسترش كالبديمناسب بودن مدل مولفه RMSEAو  RMRهمچنين مقدار كوچك گزارش شده براي 

است و نزديك به يك گزارش شده9/0نيز بيشتر از CFIو  GFI ،AGFI ،TLI ،RFI ،NFI ،IFIكنند. شاخص شهر را تاييدمي
  ) ارائه شده است. 2كه همگي تاييدي بر مدل برازش شده است كه در شكل(

  
  )1397(ترسيم:نگارندگان،  توسعه شهرهاي گسترش كالبدي شهر و طرح لفهؤممدل نهايي  -3شكل 

ا صفر به ها باكنون بايستي به بيان اطالعات بيشتري از مدل در قالب مقاديرگزارش شده براي پارامترها و معناداري تفاوت آن
) 3جدول() نيز نمايش داده شده، بپردازيم. 2ويژه براي ضرايب تأثير، يا ساختاري و در حالت كلي بيان جزئيات مدل كه در شكل(

  كند.اثرات برازش شده براي مدل را در قالب رگرسيون وزني بيان مي

  هاي گسترش كالبدي شهر و طرح توسعه شهرلفهؤممقادير برازش شده پارامترهاي مدل  -3جدول 

 ضريب  مسيرهاي مدل

b  
  ضريب

  βاستاندارد 
 معناداريسطح

p-value 

ضريب 
 تعيين

2R  
  نتيجه

بعد زيست 
 محيطي

<- 
توسعهطرح
 شهر

 معنادار 187/0  ***  -225/0  -280/0

 بعد دسترسي
<- 

طرح توسعه
 شهر

 غيرمعنادار -  077/0 -117/0 -155/0

بعدكالبدي و 
 زيربنايي

<- 
طرح توسعه

 شهر
 معنادار -  007/0 205/0 272/0

 بعد اقتصادي
<- 

طرح توسعه
 شهر

 معنادار -  025/0 126/0 153/0

 بعد اجتماعي
<- 

طرح توسعه
 شهر

 معنادار  -  ***  370/0  535/0

P < 0. 001***  
  )1397(مأخذ: نگارندگان،

است مربوط به مقدار برآورد استاندارد پارامترهايي است كه در )گزارش شده3مقادير برازش شده پارامترهاي مدل كه در جدول(
) به صورت شهودي ارائه شده است. نتايج جدول سطح معناداري را براي مسيرهاي ابعاد زيست محيطي،كالبدي و زيربنايي، 2شكل(
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ها معنادار است و سطح معناداري دهد و در نتيجه روابط بين آنگزارش مي α=05/0سطح معناداري  از مقدار كمتراقتصادي و اجتماعي 
است و معنادار نيست. مقدار ضريب تعيين ارائه  α=05/0مقدار سطح معناداري بيشتر از  طرح توسعه شهربراي مسير بعد دسترسي به 

از مقدار  %18، طرح توسعه شهر به متغيرشهر  هاي گسترش كالبديلفهؤمدهد كه تمامي مسيرهاي شده در ستون آخر، نشان مي
  كنند. را تبيين مي شهرةطرح توسعواريانس متغير 

  بندي ويكورتكنيك رتبه
هاي ناحيه شهري با عنوان 5شهر از بر اساس اطالعات به دست آمده از شهرداري و دفتر مهندسين مشاورآتك، شهر شاهين

محله تقسيم  38خانةكارگر و گلديس تشكيل شده است و نيز تعداد محالت شهري در شهر شاهين شهر به فردوسي، باسايك، عطار، 
محله در حال ساخت 4باشد كه خارج از مرز نواحي شهري قرار گرفته است ومحله از محالت منفرد مي 7شود كه از اين تعداد مي
  باشد. دان و خانه كارگر جنوبي ميهاي كوي كوثر، كوي امام علي،كوي كارمنباشد كه با ناممي

دراين قسمت از تحليل و بررسي، بر اساس فرضيه دوم پژوهش به رتبه بندي نواحي شهري از نظر ميزان برخورداري از 
  هاي توسعةدروني با استفاده از تكنيك ويكور پرداخته شده است. شاخص

شده از پرسش نامه كارشناسان و نخبگان انجام گرفته است. تكنيك ويكور در اين پژوهش بر اساس آمار و اطالعات استخراج 
گرديدكه بر اساس نواحي شهري دسته بندي شده وشهرسازي تكميلپرسشنامه از بين نخبگان و كارشناسان مسكن35تعداد 

  ) آورده شده است.1بودند.تعداد ابعاد و شاخص هاي مورد بررسي در پرسشنامه، در جدول (
  : (VIKOR)ويكورمراحل انجام تكنيك 

 ميتصم سيرماتهاي كمي و كيفي مسكن، نواحي در ارتباط با شاخصتعداد و  ارهايبا توجه به تعداد مع؛ ميتصم سيماتر ليتشك
 j(رايدر رابطه با مع i (i=1,2,…,m)نواحي در زمينه مسكن تيمعرف صورت وضع xijكه . شوديم ليتشك) 1رابطة (به صورت 

(j=1,2,…,n باشديم .  
  )1رابطة (

⋯
⋮ ⋱ ⋮

⋯
 

 ييارهايبا ابعاد مختلف به مع ارهايمع شوديم يها، سعداده يساز مرحله با استاندارد نيدر ابي مقياس كردن ماتريس تصميم؛ 
  . شوند ليتبد بعدي ب

  )2رابطة (
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

 

  كه ماتريس فوق با توجه به رابطه زير استاندارد شده است: 

∑

 

). اين روش 359: 1392نياوموسوي،گيرد(حكمتها از طريق روش آنتروپي صورت ميدهي به شاخصتعيين وزن معيارها؛ وزن
تا در صورتي كه تصميم  را دارد ند.آنتروپي قابليت آنكرا حساب ميها، اوزان مربوط به هر شاخصبر اساس پراكندگي مقادير شاخص

ها داشتند، آن را دريافت كرده، اوزان به دست آمده براساس مدل را تعديل اي از اهميت شاخصگيرندگان ارزيابي اوليه
شد اي باايد به گونهها ب؛ مجموع وزنشودمياختصاص يافته به هرصفت تعيين )jwي(هاوزن). در اين گام، 88: 1393كند(پورطاهري،

  ) بدست آيد.     3رابطة ( كه
∑= 1و  0 1)                                                                                        3رابطة (  w  
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  )1397هاي پژوهش براساس تكنيك آنتروپي (ترسيم:نگارندگان،نمودار وزن شاخص -4شكل

  
ر شود. با ضرب عناصگيري، بردار وزن معيارها تعريف ميبا توجه به ضرايب اهميت معيارهاي مختلف در تصميمدراين مرحله 
  شود . مقياس شده در وزن مربوط، ماتريس نهايي تصميم تشكيل ميماتريس تصميم بي

 -fiو  *fiكنيم و به ترتيب ي ميتعيين بهترين و بدترين مقدار؛ بهترين و بدترين هر يك از مقادير در هر معيار را شناساي 
  ام .iآل منفي براي معيار حل ايدهبدترين راه -fiام و iآل مثبت براي معيار حل ايدهبهترين راه *fiناميم. جايي كه مي

   fi*= Max fij)                                                                                                      5رابطة (
fi-= Min fij           

  
  تعيين بهترين و بدترين مقدار -4جدول

Z5  Z4 Z3 Z2 Z1 شاخص  
017495/0  020856/0 018511/0 020788/0 02177/0  F Max 

005832/0  006952/0 003702/0 005197/0 005443/0 F Min  
011664/0  013904/0 014808/0 015591/0 016328/0 F* - F-  

D4 D3 D2 D1 Z6 شاخص  
022727/0  016495/0 019089/0 023106/0 02177/0  F Max 

007576/0  008247/0 007636/0 004621/0 005443/0 F Min  
015152/0  008247/0 011453/0 018485/0 016328/0 F* - F-  

K1 D8 D7 D6 D5 شاخص  
026784/0  02177/0 02043/0 017495/0 019409/0 F Max 

005357/0  005443/0 004086/0 005832/0 004852/0 F Min  
021427/0  016328/0 016344/0 011664/0 014557/0 F* - F-  
K602 K5 K4 K3 K2 شاخص  
016071/0  019409/0 017495/0 02177/0 022101/0 F Max 

005357/0  004852/0 005832/0 005443/0 0442/0  F Min  
010714/0  014557/0 011664/0 016328/0 017681/0 F* - F-  

E5 E4 E3 E2 E1 شاخص  
020788/0  02177/0 01811/0 018557/0 017316/0 F Max 

005197/0  005443/0 006186/0 006186/0 08658/0  F Min  

0
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015591/0  016328/0 012371/0 012371/0 008658/0 F* - F-  
Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 شاخص 

020788/0  02177/0 018557/0 019242/0 020489/0 F Max 

005197/0  005443/0 006186/0 003848/0 005122/0 F Min  
010228/0  013404/0 012371/0 015394/0 015366/0 F* - F-  

-  - Q8 Q7 Q6 شاخص 

-  - 019927/0 015916/0 018485/0 F Max 

-  - 009964/0 003979/0 004621/0 F Min  
-  - 009964/0 011937/0 013864/0 F* - F-  

  )1397(مأخذ: نگارندگان،
  

  آيد:) به دست مي6با توجه به روابط ( (R)و تاسف  (S)هاي سودمندي تعيين مقادير شاخص
  )6رابطة(

 

 
  شود .تعريف ميها به صورت زير i؛ اين مقدار براي هر يك از Qمحاسبه مقدار ويكور

                                                                                 )7رابطة (
 + ( 1 – V) 

   
=Max Si, = Min Si 
=Max Ri, = Min R  

  
  (Q)ر و مقدا (R)تاسف ، (S)هاي سودمندي مقادير شاخص - 5جدول

  
  
  
  
  
  
  

  )1397(مأخذ: نگارندگان،

اي كه كمترين ارزش باالترين اولويت را به خود اختصاص داده است. صورت گرفته است. به گونه Qبندي براساس ارزشرتبه
هاي مورد بررسيدرپژوهش، ناحيه فردوسي در بهترين از نظر شاخص Qدهد، براساس مقدار) نشان مي5همانگونه كه جدول شماره(

  وضعيت و ناحيه گلديس در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. 

  وضعيت  رتبه R S Q  نام ناحيه
  كامال برخوردار  1 128726/0 182614/0 007636/0 فردوسي

  برخوردار  2 204939/0 135546/0 07636/0 عطار
  متوسط برخوردار  3 5/0 102854/0 009964/0 خانه كارگر

  كمتر برخوردار  4 79883/0 150523/0 009964/0 باسايك
  محروم  5 1 123389/0 009964/0 گلديس
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  )1397نمودار ضريب ويكور براي نواحي شهري شاهين شهر اصفهان  (ترسيم: نگارندگان، - 5شكل

  

  
  (VIKOR)ويكورسطوح برخورداري نواحي شهري از شاخص هاي توسعه دروني بر اساس تكنيك  - 6شكل 

  )1397(مأخذ: نگارندگان،

  گردد: حال با توجه به نتايج بدست آمده شروط به صورت ذيل آزمون مي
                                                                                     :شرط اول    

  تعداد آلترناتيوها است.  iو  DQ=1/(i-1)اول و دوم هستند وهاي به ترتيب گزينه A(2)و  A(1)كه در آن
   0.076 DQ=1/5-1=0. 25با توجه به اينكه مقدارQ و 204/0براي آلترناتيو(گزينه)دوم برابر

ابراين شرط اول )بيشتراست. بنDQ )25/0بوده كه از مقدار076/0باشد، تفاضل اين دو برابربامي 128/0براي آلترناتيو اول برابر
  باشد. برقرار نمي

بيشترين  شوند كههاي برترانتخاب ميعنوان گزينه به mAو...و  1A ،2Aهايازگزينهاياول برقرار نباشد، مجموعه كه شرطزماني
  شود. با توجه به رابطه زيرمحاسبه مي mمقدار

1

1
 

مي باشد كه شرط اول در اين صورت  5037/2نتيجه آن  DQ=1/5-1=0. 25) و 6324/2به دست آمده ( Qكه با توجه به 
  گردد. پذيرفته مي

نيز بهترين رتبه را داشته باشد. ناحية فردوسي كه بهترين رتبه را از  Rيا  Sنظر: اين است كه گزينه اول بايد همچنين از شرط دوم
ول شود و ناحية فردوسي رتبه انيز بهترين رتبه را داراست. بنابراين شرط دوم نيز تاييد مي Sداشت از نظر شاخص   Qنظر شاخص

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000
عطار

باسايک

گلديس فردوسی

خانه کارگر



  157-173)، 1(6، يثاكبري و وارعلي  171
 

گردد: بين نواحي شهر شاهين شهر از دهد. بنابراين در پاسخ به فرضيه هاي پژوهش، بدين صورت مطرح ميرا به خود اختصاص مي
ا هاي توسعه شهري و ايجاد مسكن بتوان گفت كه طرحضيه اول، ميها، در تأييد و يا رد فرنتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافته

و ها با توجه به نتايج در ابعاد زيست محيطي، كالبدي ها و برنامهتوجه به معيارها و ابعاد تعيين شده به اين صورت است كه اين طرح
ان شهري تواند در توسعة نابسامقوت در هر كدام مي و زيربنايي، اقتصادي و اجتماعي مثبت بوده و بر اين روند تأثيرگذاراست و ضعف

ليل كه پر گيري در اين مسئله ندارد به اين دو ايجاد فضاهاي ناكار آمد تأثير گذار باشد و تنها بعد دسترسي معنادار نبوده و تأثير چشم
ذارد. در تأييد گها تأثير مثبت ميسترسيد ونقل و شدن فضاهاي خالي و بال استفاده خود بركوتاه ساختن زمان و مسافت و نوع حمل

تايج ن» هاي توسعه از درون تفاوت وجود داردشهر به لحاظ قابليتآيا بين مناطق شهر شاهين«و رد به فرضيه دوم در پژوهش، كه 
دند كه مطرح شهاي توسعة دروني دهد كه شاخصگرفت، به خوبي نشان ميها انجامها و معياربندي نواحي كه براساس شاخصرتبه

به اول، باشند كه ناحيه فردوسي رتشهر از امتياز متفاوت و به دنبال آن از رتبه متفاوتي برخوردار ميدر نواحي پنج گانة شهر شاهين
شهر از است و بين مناطق شهر شاهيندر رتبه آخر قرار گرفته عطار رتبةدوم، خانه كارگر رتبه سوم، باسايك رتبه چهارم و گلديس

اظ قابليت هاي توسعه از درون تفاوت بسياري وجود دارد و به اين دليل است كه ناحيه فردوسي كه رتبه اول را به دست آورده از لح
  باشد.بنابراين فرضيه دوم نيز تأييد مي گردد.قدمت باالتري برخوردار مي

  نتايج
كشورهاي در حال توسعه با سرعت زيادي در حال افزايش مي فرايند شهرنشيني در سال هاي اخير در كشور ايران به مانند ديگر 

اي هباشد. اين روند كه با رشد جمعيت شهرها به خصوص كالنشهرها و برخي شهرهاي مياني همراه بوده تقاضا براي نيازمندي
شهرهاي ايران به صورت  گويي و تأمين چنين نيازهاي كالبدي دردهد. روية غالب پاسخمسكوني و خدماتي در شهرها را افزايش مي

ي هاي مديريت شهري در خدمات رسانباشد. برايند اين نوع توسعه افزايش هزينهتوسعه افقي و گسترش اراضي پيرامون شهرها مي
د. با باششهر هم از اين قاعده مستثني نمياي را به دنبال دارد. شهر شاهينو در كل چشم انداز توسعه، ناپايداري شهري و منطقه

شهر و اين كه به عنوان يك شهر جديد براي اسكان جمعيت سرريز از شهر اصفهان بوده و همچنين جه به جوان بودن شهر شاهينتو
هاي بل و گرومن تشكيل شد و با جنگ تحميلي نيز مقصد بسياري از مهاجران از مناطق جنگي بوده جهت سكونت كارمندان شركت

د افزايش شود.اين رونباشد بنابراين نياز به مسكن بيش از هر عاملي احساس ميودي مياست روند افزايش جمعيت آن يك روند صع
  است. شهر داشتهشهر شاهينمهمي در روند گسترش كالبدي جمعيت، نقش

هاي توسعه شهري و ايجاد مسكن در آينده با توجه به جمعيت رو به تزايد در پژوهش حاضر به منظور بررسي اين مسئله كه طرح
ز شود اهاي ناكارآمد و رها شده درون شهر ميشهر و عدم توجه و استفاده از زمينشهر به عنوان عاملي در گسترش كالبدياهينش

استفاده شد كه نتايج حاصل از آن نشان داد كه از ميان ابعاد مورد بررسي  AMOSافزار تكنيك معادالت ساختاري با استفاده از نرم
بوده كه  05/0و زيربنايي، اقتصادي و اجتماعي سطح معناداري كمتر از  ابعاد زيست محيطي، كالبديهاي توسعه شهري در طرح

باشد. نتايج است و فقط در بعد دسترسي معنادار نميمعنادار است و مي توان گفت اين ابعاد در روند گسترش كالبدي شهر تأثير داشته
هاي تعيين شده بر اساس شهر از لحاظ برخورداري از شاخصري شاهينشهدهد كه نواحيويكور نشان مي از تكنيكحاصل 

 خوردار، كمتربراز سطح كامالبرخوردار، برخوردار، متوسطوگلديس  توسعةدروني به ترتيب نواحي فردوسي، عطار، خانةكارگر، باسايك
  تر برخوردار در اولويت قرارگيرد.محروم و كماست كه وضعيت نواحياند. بنابراين الزمشدهبرخوردار و محروم تعيين

  پيشنهادها
  گردد:به منظور بهبود وضعيت شهري موارد زير به عنوان پيشنهاد ارائه مي

  پيشنهادهاي در سطح كالن
و مقررات تشويقي در جهت تسريع بازسازي و نوسازي در بافت هاي دروني  تصويب ضوابط مناسب شهرسازي و قوانين -

  شهر.
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ها درون شهر از طريق اعطاي وام و تسهيالت الزم به صاحبان آنمناسب از اراضي رها شده و بال استفاده استفاده بهينه و  -
  كاهد.امر از توسعه پراكنده شهري ميكه اين 

وسعة رويي شهري، تهاي كنترل پراكندههاي انبوه سازي و بلند مرتبه سازي، يكي از بهترين روشاستفاده از سياست -
  ازي بوده است. البته اين سياست بايد مطابق عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مناطق باشد.عمودي و برج س

  پيشنهادهاي در سطح خرد
از و سشهر، مطابق با تحوالت اجتماعي، اقتصادي جديد شهري و توجه به ميزان ساخت بازنگري طرح جامع شهر شاهين -

  شهري.  ةرها شد هايدر اراضي پيرامون شهر و افزايش ساخت در زمين
تواند نقش مهمي آباد قرار دارد ميشهر كه عمدتاً در محدوده حاجيهاي فرسوده در شهر شاهينبهسازي و نوسازي بافت -

  در جلوگيري از توسعه افقي و گسترش پراكنده در فضاي پيرامون شهر داشته باشد.
  ه روند توسعه دروني شهر بهبود بخشيد.توان بشهر، ميها در شهر شاهينبا بهسازي شبكه معابر و دسترسي -
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